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Dabas Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását a Manódombi Bölcsődében  
(2370 Dabas Parragh u. 30. szám alatt) biztosítja. 
 

Az ellátásra jogosultak köre 
 

1. A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, 
szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. életévét 
betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai 
nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a 
bölcsődében. 

 
2. Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű 

gyermek (a továbbiakban: SNI gyermek) az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak 
az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, SNI 
gyermek az ötödik életévét betölti. 

 
3. A bölcsőde végezheti a fogyatékos gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú 

nevelését és gondozását is. A bölcsődei ellátás keretében a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a 
fogyatékos gyermek legfeljebb 6 éves koráig fejlődését biztosító korai fejlesztésben és 
gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben vehet részt. 
 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM rendelet 35. § 
(3) bekezdése alapján: a  bölcsőde csak abban az estben vállalhatja hat éven aluli sajátos 
nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását, amennyiben az ellátáshoz szükséges tárgyi 
feltételekkel rendelkezik. 
 

4. Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei, 
nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, 
képzésben való részvételük, vagy egyéb ok miatt gyermekük napközbeni ellátásáról 
nem tudnak gondoskodni. 
 

5. A bölcsődei felvételnél - az alábbi sorrendben - előnyt élvez az a gyermek 
 Akinek szülője  dolgozik, vagy iskolai rendszerű középfokú, felsőfokú nappali 

képzésben vesz részt 
 Aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 
 Akit egyedülálló (hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él, 

kivéve, ha élettársa van) szülője nevel, 
 Akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma eléri vagy 

meghaladja a három főt, 
 Akinek családja családgondozásban részesül, és a gyermek fejlődése érdekében 

állandó napközbeni ellátásra van szükség, 
 Akinek szülője orvosilag igazolt állapota miatt  a gyermekének ellátását 

biztosítani egyáltalán nem vagy csak részben tudja, 
 Akit - gyámhatósági határozat alapján - gyámként kirendelt időskorú (a reá 

vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel, 
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 Akinek a szülője szociális helyzete miatt pl.: munkanélküli ( családjában az 
egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét 
nem haladja meg) az ellátásáról nem vagy nehezen tud gondoskodni. 

 
6. Az 5. pontban meghatározott sorrendiség figyelembe vétele nélkül - szükség esetén, 

soron kívül - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 68.§. (3) bekezdése alapján a gyermek bölcsődei ellátását biztosítani 
kell, ha a gyermek védelembe vételét rendelte el a gyámhatóság és kötelezi a szülőt, 
hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását. 

 

 
Az ellátás igénybevételének módja 
 
1. A bölcsődébe a felvétel önkéntes, kérelemre történik, melyet a törvényes képviselő 

terjeszthet elő. 
A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával 
 A körzeti védőnő, 
 A házi gyermekorvos, vagy a háziorvos, 
 A szociális, illetve a családgondozó, 
 A gyermekjóléti szolgálat, 
 A gyámhatóság 
is kezdeményezheti. 
 
2. Amennyiben a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, 

a gyámhivatal az ellátás kötelező igénybevételét a védelembe vétellel egyidejűleg 
elrendelheti. Ilyen esetben a bölcsődei elhelyezésről soron kívül kell gondoskodni. 

 
3. A gyermek bölcsődei felvétele iránti kérelem benyújtása egész év során folyamatos. A 

kérelmet az intézményvezető a kérelem beérkezésétől számított 22 munkanapon belül 
bírálja el. 
 

4. A felvételi kérelmet a szabályzat 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon, az 
intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. 
 

5. A felvételi kérelemhez csatolni kell: 
 

a) a gyermek lakcímkártyájának másolati (fénymásolt) példányát; 
b) amennyiben a szülők munkavégzésükre való tekintettel kérik a bölcsődei elhelyezést, 

úgy a gyermekkel közös háztartásban élő szülők, vagy a szülő házastársa/élettársa 
vonatkozásában a munkáltatói igazolást keresőtevékenység folytatásáról; 

c) vállalkozó esetében nyilatkozatot arról, hogy a munkavégzés napi hány órában történik; 
d) az illetékes munkaügyi kirendeltség igazolását a munkaerő-piaciképzésen való 

részvétel tényéről, idejéről; 
e) a kérelemhez csatolni kell azokat a nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyekből a 

háztartás 1 főre jutó havi jövedelme megállapítható. 
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Rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző egy havi jövedelemről 
szóló igazolást, nem rendszeres havi jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 
12 havi jövedelem 1 havi átlagát kell igazolni; 

f) tanulói /hallgatói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási 
igazolást; 

g) az orvos által kiállított igazolást arról, hogy a szülő orvosilag igazolt állapota a gyermek 
napközbeni ellátását egyáltalán nem vagy csak részben tudja biztosítani; 

h) gyermekorvosi igazolást a bölcsődei ellátás igénybevételéhez; 
i) amennyiben a szülő egyedülálló, a Magyar Államkincstár igazolását a magasabb 

összegű családi pótlék folyósításáról; 
j) három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén a Magyar Államkincstár igazolását 

a családi pótlék folyósításáról. 
 
A házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota 
alapján bölcsődében gondozható, utólag az ellátás igénybevételének megkezdésekor kell 
benyújtani. 
 
A felvételről a becsatolt igazolások alapján, az intézményvezető dönt. 
 
Az intézményvezető döntése ellen a döntést kézhezvételétől számított 8 napon belül észrevételt 
lehet tenni, melyet Dabas Város Polgármesteréhez címezve a Manódombi Bölcsőde 
intézményvezetőjéhez kell benyújtani. 
Az észrevételről Dabas Város Önkormányzata határozattal dönt. 
 
Amennyiben a felvételi kérelmet férőhelyhiány miatt nem lehet teljesíteni, úgy fel kell hívni a 
törvényes képviselő figyelmét arra, hogy a döntés kézhezvételétől számított 10 munkanapon 
belül benyújtott külön kérelmére a gyermek várólistára kerül, és szabad férőhely esetén az 
elhelyezés időpontjáról az intézmény haladéktalanul értesíti. 
 
Amennyiben a várólistán szereplő gyermek családjában, a bölcsődei ellátást érintő 
körülményekben változás következik be, úgy a törvényes képviselő köteles a változást 8 napon 
belül az intézmény vezetőjénél bejelenteni. 
 
A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a törvényes képviselővel 
megállapodást köt 

 Az ellátás várható időtartamáról 
 A fizetendő étkezési térítési díj, gondozási díj mértékéről, a fizetésre vonatkozó 

szabályokról, 
 A szolgáltatások formájáról, módjáról, szolgáltatás idejéről, mértékéről. 

 
Az ellátás megszűnése, megszüntetése 
 
A bölcsődei ellátás megszűnik: 

 A jogosultsági feltételek megszűnésével 
 A szülő vagy törvényes képviselő kérelmére 
 a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti 
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 A bölcsődeorvos szakvéleménye alapján meg kell szüntetni annak a gyermeknek az 
ellátását, aki az egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg 
magatartászavara miatt veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. 
 

Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás 
megszüntetéséről, valamint az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat vagy 
törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult vagy törvényes képviselője az 
értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó 
végrehajtható határozatáig az ellátást biztosítani kell. 
  
A Manódombi Bölcsőde felvételi szabályzatát Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 242/2021. (IX.9.) számú határozattal jóváhagyta. 
 
 
Dabas, 2021.09.09. 
         Kőszegi Zoltán 
           polgármester 
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1. számú melléklet 
 

 
Manódombi Bölcsőde                                          20 ..…/ 20..… nevelési év 
2370 Dabas Parragh utca 30. 
 
 
 

Átétel időpontja: ….………………..……….. sorszáma: ……..…. 
 

 

BÖLCSŐDEI  FELVÉTELI  KÉRELEM 
 
 

Mikortól igényelné gyermekének a bölcsődei ellátást? ………………………………..………………… 
 

1. A kérelmezett gyermekre vonatkozó adatok: 
 

Gyermek neve: …………………………………………………………………………………………..………… 
Szül. helye, ideje: ……………………….………………, ……………év ……….……………hónap ………..nap 
Édesanyja születéskori neve: ……………………………………………………………………..………….……... 
Állandó lakcíme…..……………………………………………………………………..………………….………. 
Tartózkodási hely: ..………………………………………………………………………………………...….…… 
TAJ száma: ……………………………………….………Állampolgársága: ……………………………..………. 
Gyermek háziorvosa: ……………………………………… Rendelő címe: …………………………………….… 
Gyermek védőnője: ………………………………………...Rendelő címe: …………………………………….… 
 
Jelenleg igénybe vesz gyermeke bölcsődei vagy napközbeni ellátást?    igen  nem 
Ha igen, az intézmény neve, címe: …………………………………………………………………………………. 
 

2. Szülők/törvényes képviselők adatai: 
 

1) Szülő/Törvényes képviselő neve: …………………………………………………….………………….. 
Születéskori név: ……………………………………………………………………….………………….. 
Születési hely, idő:..…………………………………… Állampolgársága: …………….………………… 
Állandó lakcím: …………………………………………………………………………………………… 
Tartózkodási hely: ..……………………………………………………………….………………………. 
Telefonszám: …………………………………………E-mail cím: ……………...……………………….. 
Foglalkozás: ……………………………………………………….………………………………………. 
Munkahely neve: ………………………………………………………………………………………….. 
Munkahely címe, telefonszáma:…………………………………………………………………………… 

2) Szülő/Törvényes képviselő neve: ………….…………………………………………………………….. 
Születéskori név: ………………………………………………………………………………………….. 
Születési hely, idő:..…………………………………… Állampolgársága: ……………………………… 
Állandó lakcím: …………………………………………………………………………………………… 
Tartózkodási hely: ..……………………………………………………………….………………………. 
Telefonszám: …………………………………………E-mail cím: ……………...……………………….. 
Foglalkozás: ……………………………………………………….………………………………………. 
Munkahely neve: ………………………………………………………………………………………….. 
Munkahely címe, telefonszáma:…………………………………………………………………………… 

 
Családi állapot (kérem aláhúzni): házas; egyedül álló; élettársi kapcsolat, egyéb:……………………………….... 
A szülők együttesen gyakorolják a felügyeleti jogot:  igen  nem 
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3. Közös háztartásban élő testvérek adatai: 
 
1) Testvér neve: ……………………………………….…..Születési hely, idő: ……………………………. 

Melyik intézménybe jár (óvoda/iskola neve, címe): ……………………..……………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………..……… 

2) Testvér neve: ……………………………………….…..Születési hely, idő: ……………………………. 
Melyik intézménybe jár (óvoda/iskola neve, címe): ……………………..……………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………..……… 

3) Testvér neve: ……………………………………….…..Születési hely, idő: ………….…………………. 
Melyik intézménybe jár (óvoda/iskola neve, címe): ……………………..……………..………………..... 
…………………………………………………………………………………………….………..……… 

 
Testvér várható születése: ………..…… év …………………………. hónap …………. nap 
 
A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: az egy lakásban együtt lakó, ott 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, 
köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint 
szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és 
életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes 
hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói 
ellátásban részesülő fiatal felnőtt (328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet). 
 

4. Milyen okból kéri a bölcsődei elhelyezést? (kérjük megjelölni a megfelelő indokot/indokokat) 
 

 Szülők/törvényes képviselők munkavégzése. 
 Szülők/törvényes képviselők munkaerő piaci megjelenését segítő programban, képzésben való részvétele. 
 Anya/törvényes képviselő felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója. 
 A gyermeket egyedülálló (hajadon, nőtlen, özvegy, elvált; vagy házastárstól külön él – kivéve, ha élettársa van) 

szülő neveli. 
 A családban három, vagy több gyermeket nevelnek. 
 A gyermek családja családgondozásban részesül és a gyermek fejlődése érdekében – a jelzőrendszer tagjai által 

javasolt – állandó napközbeni ellátásra van szükség. 
 A gyermek szülője orvos által  igazolt állapota miatt a napközbeni ellátást biztosítani egyáltalán nem, vagy csak 

részben tudja. 
 A gyermeket gyámhatósági határozat alapján gyámként kirendelt hozzátartozója neveli. 
 A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 
 A gyermeket a jegyző védelmébe vette. 
 A gyermek hátrányos helyzetének fennállásáról határozattal rendelkezik. 

A kérelem egyéb indoka: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………. 
A felvétel indokát a megfelelő igazolásokkal alátámasztani szíveskedjenek. 
 

5. Egyéb adatok (igazolásokat kérjük csatolni) 
 

Rendelkezik-e a gyermek Szakértői Bizottság által kiállított szakértői véleménnyel? Igen  Nem 
Igényel-e a gyermek speciális diétát? (szakorvos által diagnosztizált):    Igen  Nem 
Speciális diéta megnevezése ……………………………………………………………………...……….. 
Gyermek gyógyszerérzékeny:        Igen  Nem 
Gyógyszer megnevezése: …………………………………………………………........................................ 
Testvér tartós beteg /SNI         Igen Nem 
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6. Tájékoztatás 
 

Az 1997. évi XXXI. törvény 43.§ (3) bekezdése alapján a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni: 
a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül 
igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll  
aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, 
ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, 
ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és 
b) a védelembe vett gyermeket. 

A jogosultságot alátámasztó dokumentumok másolatát kérem csatolni a felvételi kérelemhez. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Manódombi Bölcsőde az általam közölt adatokat ellenőrizze. Tudomásul 

veszem, hogy az év közbeni jelentkezési igényt az intézmény akkor tudja teljesíteni, ha szabad férőhelye 

van, ennek hiányában gyermekem bölcsődei felvételi kérelme várólistára kerül. 

 

 

Kelt: Dabas, ……………………………… 

 

…………………………………….             …………………………………….. 

  szülő/törvényes képviselő aláírása    szülő/törvényes képviselő aláírása 

 

 

Átvettem: 

Kelt: Dabas, ……………………………… 

 

 

………………………………….. 

         intézményvezető 

 

 

Intézményvezető döntése a felvételre vonatkozóan: 

 felvételt nyert 

 férőhely hiányában a felvétel nem biztosítható, várólistára javasolt 

 jogosultság hiányában a felvétel elutasításra kerül. 

 

Kelt: Dabas, ……………………………… 

        ………………………………….. 

         intézményvezető 

 


